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CMOLASPrzy Wielkanocnym StoleMimo śniegowych zasp poczuliśmy wiosnę i nadchodzące święta wielkanocne. Wszystko to zasprawą niedzielnego spotkania„Przy Wielkanocnym Stole”,które miało miejsce w Samorządowym Ośrodku Kulturyw Cmolasie 24 marca b.r. Barwnie przyozdobione stoły, na których nie zabrakło palm, stroików,pisanek zajęcy i baranków wielkanocnych oraz innych wyrobówrękodzielniczych, które podziwialiśmy dzięki prezentacjomindywidualnym: Patrycji Kosiorowskiej z Mechowca (obrazyolejne), Krzysztofa Magdy

z Ostrów Baranowskich (rzeźba),Kazimiery Zagroby z Cmolasu(obrazy olejne, szkło malowane)Teresy Rząsy i Pauliny Miśkiewicz z Porąb Dymarskich (kartki, kwiaty z bibuły, ozdobywielkanocne). Grupa plastycznaArt.Passion, działająca w SOKw Cmolasie na spotkanie przygotowała: obrazy, kwiaty z bibuły, zdobione butelki, stroikii inne ozdoby wielkanocne,wśród których nowością były pisanki batikowe oraz wykonanemetodą filcowania. Grupę tworząPanie: Bogusława Bąk, BarbaraKopeć, Patrycja Kosiorowska,Bronisława Prokopiec, Maria Se

rafin, Małgorzata Starzec, MariaWilk i Kazimiera Zagroba,

a prowadzącą jest p. KatarzynaWilk. Młodzież PublicznegoGimnazjum im. Wojciecha Borowiusza w Cmolasie zaprezentowała obrazyz guzików,obrazy olejne orazozdobywielkanocne. DziękiPracowniTerapii Zajęciowejdziałającejw DomuPomocy

Społecznej w Cmolasie podziwialiśmy ozdoby wielkanocne,bukiety z krepiny, szkło malowane i obrazy ze skóry.Tradycyjnie nie zabrakło polskiej gościnności. O różnorodność potraw kulinarnych, którewiążą się z tradycją świąt wielkanocnych zadbały Panie z KółGospodyń Wiejskich: KGW„Prymule” z Mechowca, KGW„Lesianki” z Ostrów Baranowskich, KGW z Ostrów Tuszowskich oraz KGW z Cmolasu. Naobficie zastawionych stołach, niebrakowało przygotowanych nawiele sposobów jaj, kiełbasy,pasztetu, chleba ze smalcem,a na deser serników, mazurkówi bab wielkanocnych.Tradycyjnie Wójt Gminy Cmolas Pan Eugeniusz Galek wręczyłwystawcom podziękowania,podkreślając walory artystycznei smakowe prezentowanych wy



robów. Ciepłymi słowami podzielił się także Ks.dr Paweł Pietrasiak – Administrator Parafiip.w. Przemienienia Pańskiegow Cmolasie. Wśród gości zaproszonych w tym dniu byli takżeRadny Powiatu Kolbuszowskiego Pan Krzysztof Sochacki, Radni Gminy Cmolas: WiesławKosiorowski, Zbigniew Luberai Marian Zieliński, Dyrektor SPw Hadykówce Pani Justyna Augustyn, Dyrektor SP w Ostrowach Baranowskich PaniMałgorzata Styga, Dyrektor SPw Porębach Dymarskich PaniHalina Mokrzycka oraz Prezes
GS „SCh” w Cmolasie Pani Józefa Mokrzycka.Spotkanie to było okazją dlawszystkich do uzupełnienia zawartości koszyka świątecznego,znalezienia inspiracji do dekoracji i przygotowania tradycyjnychpotraw wielkanocnych, aleprzede wszystkim doskonałąokazją do podkreślenia naszejświątecznej tradycji, którą wartopromować.



CmolasGimnazjada w PływaniuW poniedziałkowe przedpołudnie18 marca 2013 r. na krytej pływalni Ośrodka Wypoczynku i Rekreacji w Cmolasie odbył się PółfinałWojewódzkiej Gimnazjady w pływaniu. Zawody przeprowadzonezostały zgodnie z regulaminem zamieszczonym w "Kalendarzuszkolnych imprez sportowych" ibyły jednym z pięciu półfinałówwojewódzkich.Oprócz krytej pływalni w Cmolasie półfinały rozgrywane są wKrośnie, Rzeszowie, Leżajsku iUstrzykach Dolnych. Zawody stanowią eliminacje do finałów wojewódzkich młodzieży szkolnej wpływaniu.W Cmolasie rywalizowały SzkołyGimnazjalne: G.P Cmolas, G.P Nr1 Mielec, GP. Nr 2 Mielec, G.P Nr3 Mielec, G.P Nr 4 Mielec, GP. Nr2 Dębica, G.P Nr 3 Dębica, GP. Nr.1 Tarnobrzeg, G.K Tarnobrzeg, GP.Nr 1 Nowa Dęba, GP. SokołówMłp., G.P Trzeboś, G.P Górno, GP.Nr 1 Kolbuszowa.W zawodach uczestniczyło około250 uczniów, którzy rywalizowaliw sztafetach na dystansie 6x50mstylem dowolnym dziewcząt ichłopców, oraz w wyścigach indywidualnych na dystansie 50 m stylem motylkowym, grzbietowym,klasycznym i dowolnym dziewcząti chłopców.

Zwycięzcami poszczególnych kategorii okazali się:I. Sztafeta dziewcząt:1.Gimnazjum nr 2 Mielec 3,07,722.Gimnazjum nr 3 Dębica 3,09,593.Gimnazjum nr 1 Tarnobrzeg3,31,09II. Sztafeta chłopców:1.Gimnazjum nr 2 Mielec 2,49,032.Gimnazjum nr 3 Dębica 2,50,853.Gimnazjum nr 1 Tarnobrzeg2,53,65III. 50 m stylem motylkowymdziewcząt:1. Wiktoria Gołąb Gimnazjum nr 3Dębica 0,33,122.Kukowska Sylwia Gimnazjumnr 2 Mielec 0,33,153. Janiec Zuzanna Gimnazjum nr 1Tarnobrzeg 0,33,97IV. 50 m stylem motylkowymchłopców:1. Maciej Bochnowski Gimnazjumnr 3 Dębica 0,29,442.Cioś Filip Gimnazjum nr 3 Dębica 0,31,223.Miś Jędrzej Gimnazjum nr 2 Dębica 0,35,97V. 50 m stylem grzbietowymdziewcząt:1. Wiktoria Bełzo Gimnazjum nr2 Mielec 0,34,222. Patrycja Mytkoś Gimnazjum nr3 Dębica 0,44,813.Agnieszka Serafin GimnazjumCmolas 0,47,25VI. 50 m stylem grzbietowymchłopców:1.Gerard Gawron Gimnazjum nr 2

Mielec 0,31,032.Kacper Lodarski Gimnazjum nr2 Mielec 0,31,723.Tomasz Wasilewski Gimnazjumnr 1 Tarnobrzeg 0,33,44VII. 50 m stylem klasycznymdziewcząt1.Paulina Ożóg Gimnazjum nr 3Dębica 0,36,882.Nadia Gasin Gimnazjum nr 2Mielec 0,37,563.Weronika Ciszek Gimnazjum nr3 Dębica 0,37,81VIII. 50 m stylem klasycznymchłopców1. Kadrow Konrad Gimnazjum nr1 Tarnobrzeg 0,30,662.Dyda Jakub Gimnazjum nr 3Dębica 0,32,693.Siembida Hubert Gimnazjum nr3 Dębica 0,37,78IX. 50 m stylem dowolnymdziewcząt1.Kozioł Karolina Gimnazjum nr 2Mielec 0,28,752.Czerniak Magdalena Gimnazjumnr 3 Dębica 0,30,003.Królewicz Konstancja Gimnazjum nr 2 Mielec 0,30,90X. 50 m stylem dowolnym chłopców1.Aleksander Tkaczyk Gimnazjum nr 3 Dębica 0,24,792. Filip Machowski Gimnazjumnr 2 Mielec 0,25,603.Jakub Karolkiewicz Gimnazjumnr 1 Tarnobrzeg 0,25,68



Ostrowy TuszowskieWycieczki szkolne w Centrum Edukacji EkologicznejCentrum Edukacji Ekologicznej wOstrowach Tuszowskich to miejscechętnie odwiedzane przez dzieci.W czasie ferii zimowych przez dwatygodnie prowadzone były dla nichzajęcia ekologiczne. Uczęszczali nanie chętni uczniowie z tutejszejszkoły. Również w tym okresieostrowskie centrum odwiedziłydzieci z Cmolasu (uczestnicy zajęćw SOK).Coraz częściej do centrum przyjeżdżają również zorganizowane grupyuczniów ze szkół z terenu naszejgminy i nie tylko. Do tej pory CEEw Ostrowach Tuszowskich odwiedziły dzieci ze Szkoły Podstawowejz Hadykówki, Ostrów Baranowskich, Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Jagodniku oraz SzkołyPodstawowej w Przyłęku.W czasie wizyty uczniowie mielimożliwość obejrzenia przygotowanych ekspozycji m.in. okazów geologicznych, dendrologicznych,trofeów myśliwskich, wystawy pracplastycznych uczniów ze SzkołyPodstawowej w Ostrowach Tuszowskich i największej atrakcjispreparowanych zwierząt. Poza tymzorganizowano dla nich spotkania z

leśniczym p. Robertem Furdyną,który przeprowadził pogadankę natemat „Dokarmiania ptaków i zwierzyny płowej zimą”oraz leśniczymp. Leszkiem Magdą, który podjął tematy związane z pracą leśnika, zfunkcją i znaczeniem lasów, zniszczeniami w lesie spowodowanymiprzez pożary, zagrożeniami dla lasuze strony człowieka, a także w czasierekolekcji szkolnych, temat ekologiijako nauki i patronie ekologów św.Franciszku z Asyżu.Oprócz tegodzieci mogły obejrzeć filmy dotyczące wyżej wymienionych tema

tów, wziąć udział w konkursach izabawach przygotowanych dla nich,podzielić się swoimi wrażeniami,spostrzeżeniami oraz porozmawiaćna interesujące je tematy.Dzieciom bardzo podobały się zajęcia w centrum i deklarowały chęćponownego przyjazdu do Ostrów.Dziękujemy wszystkim, którzy dotej pory odwiedzili ostrowskie centrum, dziękujemy nauczycielom iuczniom za spędzony razem czas izapraszamy ponownie. W. Dudek
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CMOLASIX Otwarty TurniejSzachowy
W niedzielę, 3 marca 2012r. w Sa
morządowym Ośrodku Kultury
w Cmolasie rozegrano IX Otwarty
Turniej Szachowy w Cmolasie.
Organizatorem turnieju był Samo
rządowy Ośrodek Kultury w Cmo
lasie przy wsparciu Towarzystwa
Szachowego "Skoczek". Turniej
ma na celu wyłonienie najlepszych
szachistów, a także popularyzację
gry szachowej. Turniej rozegrano
w kategorii seniorów i juniorów
systemem szwajcarskim na dy
stansie 7 rund, tempem gry 15 mi
nut na partię dla zawodnika.
Oficjalnego otwarcia turnieju do
konał Wójt Gminy Cmolas Pan
Eugeniusz Galek. Po, przebiegają
cej w sportowej atmosferze, rywa
lizacji w kategorii seniorów
zwyciężył: Krzysztof Skiba uzy
skując 6.0 pkt. z 7 gier. Drugie
miejsce wywalczył Jerzy Rzeszy

tek uzyskując 6.0 pkt. trzecie
miejsce zajął Tomasz Zawadzki
uzyskując 5.0 pkt. Łącznie w ka
tegorii seniorów wystartowało 29
szachistów z gmin: Cmolas, Kol
buszowa, Dzikowiec, Ropczyce
i Sędziszów Młp, turniej sędziował
Jacek Mroczek z Kolbuszowej.
Wręczono także nagrody specjalne
dla najlepszych szachistów z gmi
ny Cmolas, które otrzymali To
masz Zawadzki, Szymon
Grzywacz i Wiesław Kosiorowski
Turniej w kategorii juniorów wy
grał Adrian Smoła z Ostrów Tu
szowskich, drugie miejsce
wywalczył Krystian Wójcicki
z Ostrów Tuszowskich, zaś trzecie
miejsce zajął Hubert Wilk z Cmo
lasu. Łącznie sklasyfikowano 16
młodych szachistów. Arbitrem był
Wojciech Zagroba. Zwycięzcy
otrzymali Puchary, pamiątkowe
dyplomy i nagrody rzeczowe.

Życzymy zdrowych, ciepłych, pełnych słońca i nadziei Świąt
Zmartwychwstania Pańskiego,

Rodzinnych spotkań przy świątecznym stole i wzajemnej życzliwości
Niech te piękne święta przyniosą radość, wzruszenie oraz wiosenny optymizm

Zarząd Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Cmolas



CMOLAS„Gimnazjalista na 5 w Publicznym Gimnazjum wCmolasie” na półmetku !Projekt pn. „Gimnazjalista na 5 wPublicznym Gimnazjum w Cmolasie” współfinansowany ze środkówUnii Europejskiej realizowany wramach Europejskiego FunduszuSpołecznego właśnie zbliża się dopółmetka. Za nami już blisko połowa zajęć przewidzianych do realizacji.Przypomnijmy. Dzięki dofinansowaniu jakie gimnazjum otrzymałona realizację zajęć pozalekcyjnychuczniowie mogą wziąć udział zdarmowych zajęć takich jak: kółkazainteresowań (z informatyki, języka angielskiego, języka polskiego,matematyki), zajęcia wyrównawcze( z matematyki, języka angielskiego, języka polskiego, geografii, fizyki, biologii, chemii), zajęciapsychologicznopedagogiczne zkreowania osobowości, orientacjizawodowej, dla uczniów z dysleksją, dysgrafią, dysortografią, dyskalkulią, z orzeczeniem o potrzebiekształcenia specjalnego.Zajęcia odbywają się systematycznie przez sześć dni w tygodniu, odponiedziałku do soboty włącznie.Młodzież chętnie bierze w nichudział, szczególnie w kółkach zainteresowań, które nie tylko poszerzają wiedzę uczestników, alepozwalają na kształcenie różnychumiejętności w praktycznym działaniu. Uczniowie pozytywnie oceniają również zajęcia

dydaktycznowyrównawcze,zajęcia z orientacji zawodowejczy z kreowaniaosobowości.Podczas zajęćmają do dyspozycji zakupionew ramach projektu środkidydaktyczne:plansze i grydydaktyczne,przyrządy geometryczne, globusy, mikroskopy,modele narządów, zestawy do doświadczeń i ćwiczeń laboratoryjnych i inne. Mogą równieżkorzystać z tablic interaktywnych,gdzie jedna z nich zakupiona została właśnie ze środków unijnych.Nauczyciele prowadzący wykorzystują różne nowatorskie formy imetody pracy, które urozmaicająnaukę, a zarazem aktywizująuczestników.W większości wypowiedzi uczniowie cenią sobie przede wszystkimprzyjazną atmosferę, możliwośćzdobywania wiedzy poprzez wykonywane doświadczenia, jak równieżpracęw małych grupach.A oto niektóre tylko wypowiedzisamych uczestników na temat prowadzonych zajęć: „Uczestniczę w zajęciach gdyż sąmi potrzebne. Lubię na nie uczęszczać, gdyż mogę się na nich wielenauczyć, panuje miła i sympatycznaatmosfera” – Ania „Zapisałam sięna zajęcia wyrównawcze z fizyki, gdyż chcęodnosić większesukcesy w nauce, uzyskać lepszeoceny na koniecroku. Bardzochętnie w nichuczestniczę, bowiększość zajęćprowadzona jestbarwnie, inaczejniż tradycyjne

lekcje. Zamiast czystej teorii możemy wykonywać doświadczenia”– Kamila „Kółko zainteresowań, w którymuczestniczę pozwala mi na poszerzanie już zdobytej wiedzy. Bardzopodobają mi się formy pracy,szczególnie nauka metodą elearningową, która daje mi pewnąswobodę nauki” – Gabrysia „Zajęcia z orientacji zawodowejpozwoliły mi bliżej poznać mojepredyspozycje do zawodu, znacznysposób ukierunkowały co do wyboru szkoły”  Piotr „Biorę udział w zajęciach dydaktyczno – wyrównawczych. Chciałabym poprawić swoje oceny, aletakże poszerzyć swoją wiedzę. Lubię na nie chodzić, ponieważ mogędowiedzieć się bardzo interesujących rzeczy – Faustyna „Zajęcia bardzo mi się podobająponieważ są ciekawe i zabawne.Można się dużo nauczyć” – Michał „Wzięłam w nich udział, gdyżchcę poszerzać swoją wiedzę z informatyki i języka polskiego. Lubięna nie chodzić, gdyż dowiaduję sięróżnych interesujących mnie ciekawostek” – Marcelina „Uważam, że takie zajęcia są bardzo potrzebne i chętnie wzięłabymw nich udział jeszcze raz” – Ela „Uczestnicząc w zajęciach znacznie poszerzyłem swoją wiedzę.Najbardziej podoba mi się wykorzystanie do zajęć ciekawych programów komputerowych” –Dominik



Ostrowy TuszowskieJarmark wielkanocnyw Centrum Edukacji Ekologicznej
Już za nie długo będziemy święto
wać Wielkanoc. Z tym świętem
związane są bogate i różnorodne
tradycje. Święto to łączy w sobie za
równo elementy religijne, jaki związane z obyczajowością ludową. Okres oczekiwania na świętacharakteryzuje się nie tylko bogatąliturgią kościelną, ale także obfituje w intensywne przygotowaniaświąteczne i liczne zwyczaje regionalne. Choć niektóre obrzędypowoli zanikają, nasz region nadaljest przywiązany do wielu wielkanocnych tradycji. I to właśnie onestały się motywem przygotowaniaw Centrum Edukacji Ekologicznejw Ostrowach Tuszowskich lokalnego jarmarku wielkanocnego rękodzieła i rzemiosła połączonegoz degustacją regionalnych przysmaków wielkanocnych, który odbył sięw niedzielę 17 marca.Imprezę zorganizowało kierownictwo centrum oraz panie z tutejszego Koła Gospodyń Wiejskich,które zadbały nie tylko o miłą atmosferę, ale także przygotowałyokazały stół wielkanocny z tradycyjnymi potrawami, wśród którychkrólowały jajka, baby i mazurki.Na świątecznym stole nie brakowało również własnoręcznie wykonanych dekoracji tj. palm,pisanek i stroików.Do ostrowskiego centrum na jarmark przyjechali także twórcy ludowi, aby zaprezentować swoje

wyroby rękodzielnicze. Była m.in.Alina Kraczkowska z Huty Komorowskiej, Maria i Anna Margańskie z Kolbuszowej, MałgorzataStarzec z Cmolasu, ElżbietaChmielowiec z Ostrów Baranowskich, uczniowie PublicznegoGimnazjum w Cmolasie wrazz opiekunem p. Renatą Krakowskąoraz Krzysztof Magda z OstrówBaranowskich. Ich prace cieszyłysię wielkim zainteresowaniem.Uczestnicy jarmarku mogli nie tylko podziwiać ozdoby wielkanocne,ale także je zakupić.W czasie niedzielnego spotkaniamożna było również posłuchaćśpiewu piosenek ludowych w wykonaniu Zespołu śpiewaczegoz Siedlanki oraz Kapeli i zespołu„Lesianie” z Kupna. Przed licznąpublicznością zgromadzoną

w centrum wystąpiły także dzieciz Ostrów Baranowskich, które zaprezentowały się w wierszachmówionych gwarą lasowiacką.Między czasie wszyscy, którzyprzybyli na jarmark mogli posmakować tradycyjnych potraw wielkanocnych przygotowanych przezpanie z tutejszego KGW.Kierownictwo CEE jeszcze razserdecznie dziękuje lokalnym artystom, zespołom ludowym, dzieciom z Ostrów Baranowskich,Stowarzyszeniu „Ostrowy”, któredofinansowało poczęstunek, paniom z Koła Gospodyń Wiejskichoraz wszystkim, którzy przybyli najarmark wielkanocny do OstrówTuszowskich za wspólnie spędzony czas i wkład w organizację,i przebieg imprezy.Wiesława Dudek

CMOLASPółfinały w OWiR w C,molasieW poniedziałkowe przedpołudnie 11marca 2013 r. na krytej pływalniOśrodka Wypoczynku i Rekreacji wCmolasie odbyły się półfinały.Wojewódzkich Igrzysk Młodzieżyszkolnej w pływaniu. Zawody przeprowadzone zostały zgodnie z regulaminem zamieszczonym w"Kalendarzu szkolnych imprez spor

towych" i były jednym z sześciu półfinałów wojewódzkich.Oprócz krytej pływalni w Cmolasiepółfinały rozgrywane są w Ropczycach, Krośnie, Rzeszowie, Nowej Sarzynie oraz Sanoku. Zawodystanowią eliminacje do finałów wojewódzkich młodzieży szkolnej w pływaniu.W Cmolasie rywalizowały SzkołyPodstawowe: SP Cmolas, SP Nr 3Tarnobrzeg, SP Nr 4 Tarnobrzeg, SPNr 3 Stalowa Wola, SP 7 Stalowa

Wola, SP 12 Stalowa Wola, SP 2 Nowa Dęba, SP Nr 1 Kolbuszowa, SPNr 2 Kolbuszowa.W zawodach uczestniczyło około 110uczniów, którzy rywalizowali wsztafetach na dystansie 6x25m stylemdowolnym dziewcząt i chłopców,oraz w wyścigach indywidualnych nadystansie 50 m stylem motylkowym,grzbietowym, klasycznym i dowolnym dziewcząt i chłopców.Zwycięzcami poszczególnych kategorii okazali się:



CMOLASRazem się bawimy, razemsię uczymy i osiągamy sukcesyUczennice i uczniowie klas młodszych Zespołu Szkół w Cmolasie aktywnie uczestniczą w życiu swojejszkoły, a także rozwijają wszechstronną aktywność twórczą. Wspólnespędzanie czasu w szkole daje okazjęnie tylko do nauki i zabawy, ale również inspiruje do podejmowania różnorodnych działań i rozwijahoryzonty myślowe.Uczniowie z wielkim zaangażowaniem włączają się w rozmaite konkursy, które dają im możliwośćosiągania sukcesów w drodze do rozwijania talentów.Swoje umiejętności prezentowali zarówno na scenach gminnych, jakrównież rejonowych, a nawet woje

wódzkich.Zaszczytne I miejsce w PowiatowymKonkursie Recytatorskim wierszyMarii Konopnickiej zajęła JoannaMyszka z kl. III.Kolejne pierwsze miejsce zajęłauczennica kl. Ib Oliwia Urbanw konkursie literackim „Krajobrazy”w kategorii piosenka na etapie gminnym, zaś uczeń kl. III PrzemysławMagda zajął w tym konkursie IIImiejsce w kategorii recytacja. Naszapierwszoklasistka Oliwia w etapie rejonowym otrzymała szczególne wyróżnienienominację do etapuwojewódzkiego z piosenką „Rudyrydz”, którą zaprezentowała na rzeszowskiej scenie.Myśleniem logicznym wykazali sięuczniowie kl. IIa Damian Szczepaneki Kacper Mokrzycki , którzyw Gminnym Konkursie Warcabo

wym zajęli kolejno II i III miejsce.Swoje umiejętności matematycznebardzo dobrze zaprezentował Maksymilian Kosiorowski z kl. IIIw Gminnym Konkursie „Mistrz Tabliczki Mnożenia”. Zajął wysokądrugą lokatę.Pięknym czytaniem popisali sięuczniowie: Oliwia Urban(kl. Ib), Sacha Jachna(kl. Ib) oraz Kamil Wit(kl.IIa) na Wojewódzkim KonkursiePięknego Czytania w Rzeszowie.Wszyscy cieszymy się z naszychosiągnięć i sukcesów, które są owocem wspólnej pracy i służą rozwijaniu dziecięcych talentów. To sprawianam ogromną radość i motywuje dodalszych działańoraz pracy nad sobą.Sukcesy naszych podopiecznych sąnaszymi sukcesami.Wychowawczynie klas IIIIZespołu Szkółw Cmolasie

I. Sztafeta dziewcząt:1. SPnr 3 Tarnobrzeg 1,38,782. SPnr 7 Stalowa Wola 1,42,063. SPnr 12 Stalowa Wola 1,47,09II. Sztafeta chłopców1. SPnr 3 Tarnobrzeg 1,35,692. SPnr 7 Stalowa Wola 1,35,873. SPnr 2 Kolbuszowa 1,36,31III. 50 m stylem motylkowymdziewcząt1 Kopaczek Joanna SP nr 2 Kolbuszowa 0,36,882 Chudzik Klaudia PSP nr 7 StalowaWola 0,37,163 Zając Nikoletta PSP nr 4 StalowaWola 0,38,37IV. 50 m stylem motylkowym chłopców1 Wąsik Kacper SP nr 7 Stalowa Wola 0,31,842 Aleksander Augustyn SP nr 2 Kolbuszowa 0,35,003 Marecki Oskar PSP nr 3 StalowaWola 0,35,50

V. 50 m stylem grzbietowym dziewcząt1. Tonderys Sandra PSP nr 7 StalowaWola 0,36,502. Gondek Wiktoria PSP nr 12 Stalowa Wola 0,38,503. Bogacz Magdalena SP nr 3 Tarnobrzeg 0,39,53VI. 50 m stylem grzbietowym chłopców1 Sochacki Mateusz SP nr 2 Kolbuszowa 0,40,752 Janik Benjamin PSP nr 3 StalowaWola 0,41,383 Stańczyk Kacper PSP nr 3 StalowaWola 0,41,66VII. 50 m stylem klasycznym dziewcząt1. Julia Haber PSP nr 7 Stalowa Wola0,43,092. Gancarz Karolina PSP nr 12 Stalowa Wola 0,44,563. Mazur Patrycja SP nr 3 Tarnobrzeg0,45,41

VIII. 50 m stylem klasycznymchłopców1. Woźniak Kamil SP nr 2 Kolbuszowa 0,39,462. Polowski Jakub PSP nr 7 StalowaWola 0,40,533. Piątkowski Albert PSP nr 7 Stalowa Wola 0,44,75IX. 50 m stylem dowolnym dziewcząt1. Zawół Paulina SP nr 3 Tarnobrzeg0,35,502. Zych Marianna SP nr 3 Tarnobrzeg0,35,933. Klaudia Szypuła SP nr 1 w Kolbuszowej 0,35,94
X. 50 m stylem dowolnym chłopców1. Pokrywka Hubert PSP nr 12 Stalowa Wola 0,31,472. Wilk Kacper Zespól Szkół Cmolas0,31,653. Topolski Jakub PSP nr 12 StalowaWola 0,34,03

CMOLASDzień kobietW poniedziałek 11 marca 2013 r wSamorządowym Ośrodku Kulturyw Cmolasie odbyły się uroczysteobchody „Dnia Kobiet”. Wzoremlat ubiegłych specjalnie na tą okazję Panowie z Zespołu Ludowego

„Cmolasianie” przygotowali dlawszystkich Pań program artystyczny. Tradycyjnie nie zabrakło życzeń ze strony przedstawicieliwładz lokalnych w osobach: WójtaGminy Cmolas Pana EugeniuszaGalek, Sekretarza Gminy CmolasPana Mariana Posłusznego, Sołty

sa Cmolasu Pana Krzysztofa Sochackiego, Radnego GminyCmolas Pana Wiesława Kosiorowskiego. Organizacją oraz przygotowaniem poczęstunku w tymdniu zajęły się Członkinie KołaGospodyńWiejskich w Cmolasie.






